
RG.0002.2.2014                                 Szerzyny,dnia  5 marzec 2014 r.

                                  Mieszkańcy Gminy Szerzyny

    
          Na  podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r.  poz. 594  ze zm. ) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień  18 marca  2014 r. 
tj. wtorek / na godzinę 10  00     w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój  nr 005     proponując 
następujący porządek obrad:

            
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Informacja w sprawie zmian granicy Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
4. Opinia  Rady  Gminy  Szerzyny  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  uchwały  Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Szerzyny  w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Komendanta Gminnego OSP w Szerzynach o stanie ochrony przeciwpożarowej 

na terenie Gminy Szerzyny.
8. Informacja  Wójta  Gminy  Szerzyny  o  przygotowaniu  do  realizacji  zadań  inwestycyjnych 

ujętych   w WPI.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 r. oraz przedstawienie 

potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań w 2014 r.
10. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania 

Przemocy  w Rodzinie w Gminie Szerzyny za 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szerzyny na lata 2014-2016.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  rodzajów  świadczeń  przyznawanych  w  ramach 

pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli   korzystających z opieki  zdrowotnej  oraz warunków i 
sposobu ich przyznawania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny.

15. Podjęcie  uchwały w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2014  roku  na  prace   konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

16. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.
17. Wnioski  i  zapytania  Radnych,  informacje  i  odpowiedzi  na  zapytania  Radnych 

i mieszkańców.
18. Przyjęcie protokołu XXXIV  sesji Rady Gminy Szerzyny.
19. Zamknięcie obrad  XXXV sesji Rady Gminy Szerzyny.   

      Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z  2013 r.  
poz. 594 ze zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika  od pracy zawodowej w celu  
umożliwienia brania udziału w pracach Rady Gminy.
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